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Іспит за фахом як форма вступного випробування для навчання за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями "Магістр" спеціальності "Славістика 

Центрально-Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії" 

відбувається відповідно до "Правил прийому до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на 2019/2020 навчальний рік" і має 

форму індивідуального екзаменування членами атестаційної комісії з фаху із 

вступником на відповідний рівень навчання. 

 Іспит передбачає письмову відповідь вступника на запитання 

(теоретичні), а також виконання тестового завдання на уміння практично 

застосовувати набуті знання з фаху відповідно до затвердженої програми 

вступних випробувань з відповідних фахових дисциплін, що за змістом і 

обсягом включають навчальний матеріал підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем "Бакалавр". 

 

  

 

Програма вступних випробувань із дисципліни "СЛОВЕНСЬКА 

МОВА" для кваліфікації "магістр" 

 

 

UVOD 

Slovenščina kot materni jezik, jezik okolja, državni in uradni jezik, tuji 

jezik. Socialne in funkcijske zvrsti slovenskega jezika. Slovenščina in sorodni 

evropski jeziki. Kratka etapna zgodovina razvoja slovenskega knjižnega jezika. 

Narečna razslojenost. Sedem narečnih skupin in glavna narečja znotraj njih. 

Osnove besedoslovja. Enopomenke in večpomenke. Sopomenke in protipomenke. 

Nad- in pod-pomenke. Besedna družina in besedni koren. Osnove slovenske 

frazeologije. Prevzemanje besed: domače in prevzete besede. Lastna in občna 

imena. Sodobni digitalni viri za slovenščino – poznavanje in razlikovanje. 

 

http://www.slovenscina.eu/


IZBRANA POGLAVJA IZ SLOVENSKEGA PRAVOPISA 

Fonetično načelo zapisovanja slovenskih zvokov. Osnovna normativna pravila 

pisanja velike in male začetnice, pisanja skupaj in narazen, zapis polglasnika, 

pisanje glasu [u]; zapisovanje nezvočnikov, končna in nekončna ločila, deljenje 

besed, zapisovanje števnikov, zapis krajšav in kratic, zapisovanje prevzetih besed. 

 

SLOVENSKO GLASOSLOVJE 

Glasovi slovenskega jezika: soglasniški in samoglasniški sistem. 

Sestavljanje glasov v zloge in zlogov v besede. Osnove stavčne fonetike. 

Asimilacija po zvenečnosti, soglasniška disimiliacija in neobstojni samoglasniki; 

samoglasniška asimilacija in disimilacija. Oblikoslovno pogojene premene: 

palatalizacija in jotacija; preglas o/e. 

 

BESEDOTVORJE IN OBLIKOSLOVJE 

 Razmerje med morfemom in besedo. Praktično prepoznavanje 

besedotvornih vrst in pomenov tvorjenk v konkretnih besedilih.   Tvorbeni 

vzorci: a) predmetnopomenskih besednih vrst, b) nepredmetnopomenskih besednih 

vrst. Načela izpeljave, zlaganja, sklapljanja.  Besedotvorne vrste. Besedotvorni 

pomeni. 

 Besedne vrste – polnopomenske in nepolnopomenske (= 

predmetnopomenske in nepredmetnopomenske), pregibne in nepregibne. 

Samostalniška beseda in njene slovnične kategorije – spol (razmerje med naravnim 

in slovničnim spolom), slovnično število (ednina, dvojina, množina), skloni 

(neodvisni in odvisni), kategorija živosti. Primerjava z ukrajinsko terminologijo in 

sistemom. 

Samostalniška beseda. Razdelitev: samostalnik, samostalniški zaimek, 

posamostaljeni pridevnik. Pomenska klasifikacija: lastna in občna imena 

(množinska, abstraktna, izglagolska, snovna). Moška, ženska in srednja sklanjatev. 

Posebnosti vseh štirih podtipov. 



Pridevniška beseda. Pridevnik (lastnostni, vrstni, svojilni), števnik (glavni, 

vrstilni, ločilni, nedoločni, množilni), pridevniški zaimek (svojilni, povratno-

svojilni, vprašalni, oziralni, kazalni, nedoločni in celostni). Sklanjanje pridevniške 

besede in osnovne slovnične lastnosti. Določna in nedoločna oblika pridevnika. 

Stopnjevanje pridevnikov (osnovnik, primernik, presežnih – praktični vidik). 

 Glagol. Semantična opredelitev (izraža dejanje, dogajanje in stanje; tudi 

dolžino, trajanje, ponavljanje dejanja, stanja, dogajanja). Glagolske oblike. 

Slovnične lastnosti. Časovne glagolske oblike – glagolski časi. Spreganje in 

spregatveni vzorci. Spol in število. Glagolski naklon. Glagolski vid. Nedoločnik in 

namenilnik. Glagolski način (tvorni, trpni). Glagolska vezljivost. 

 Prislov. Opis semantične vloge: poimenovanje kraja, časa, načina in vzroka 

dejanja. Morfološka posebnost nepregibnosti. Stopnjevanje prislovov v primerjavi 

s pridevniki. 

 Predlog. Funkcijska vloga v jezikovnem sistemu. Izražanje krajevnega, 

časovnega, načinovnega ali vzročnega razmerja med različnimi besednimi vrstami. 

Težavnejši predlogi: s in z, k in h, kam gremo in od kod se vračamo.  

 Veznik. Tudi veznik izraža različna razmerja (časovno, pogojno, vezalno, 

…). Razlikovanje od predlogov. 

 Členek. Modalna vloga v jezikovnem sistemu. Semantična razdelitev. Izvor. 

 Medmet. Izražanje razpoloženja. Morfološke posebnosti. Glagolska 

izpeljivost. Vloga v pastavku, vloga povedkovnika. 

Skladnja slovenskega knjižnega jezika 

 Strukturna in pomenska skladnja. Vrste besednih zvez. Pojem pomenske 

podstave povedi (propozicija) in njene prvine. Stavek in poved. Tipologija stavka. 

Stavčni členi (osebek, povedek, predmet, povedkovo določilo, prilastek, prislovno 

določilo). Poved (eno-, večstavčna poved — prosta in zložena poved). Prozodične 

lastnosti povedi (stavčna fonetika). Prvine nadpovedne skladnje. Navezovanje v 

besedilu. Besedni red (zaznamovani in nezaznamovani – naslonski niz). 
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                                               СЛОВЕНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Особливості розвитку словенської літератури у середньовіччя. Перші 

літературні пам’ятки. «Brižinski spomenici».  

Гуманізм у Словенії. XVI століття в словенській мові, літературі і 

культурі. 

Словенська реформація в контексті європейському і 

південнослов’янському. Культурні й літературні процеси, пробудження 

національної свідомості в епоху Реформації. Діяльність Пріможа Трубара. 

Головні представники словенської реформації (ПріможТрубар, Юрій 

Далматин, Адам Бохорич.  

Бароко. Суспільно-політичні, культурні обставини розвитку 

словенської літератури. Огляд літературної продукції словенського бароко, 

найважливіші представники (Янез Светокрішкі, Міхаел Крамер, Ловренц 

Марушич, Максиміліан Редескіні).  

Контрреформація в Словенії. Німецькомовна література в Словенії. 

Внесок Янеза Вайкарда Вальвазора у розвиток словенської історіографії та 

країнознавства (Slava vojvodine Kranjske). Діяльність наукового гуртка 

Academiaoperosorumв Любляні. 

Історичні умови розвитку словенської літератури в другій половині 

XVIII ст. Перший етап Просвітництва. Концепція просвітництва  Марка 

Похліна. Альманах Pisanice. Творчість Фелікса Дева, перше словенське 

лібрето опери «Belin». Діяльність Блажа Кумердея та його лінгвістичної 

академії. Другий етап Просвітництва в Словенії. Діяльність Ж. Цойса.    

Творчість Валентина Водника. Його діяльністьна ниві освіти та 

словенської культури.  

Життя та творчість Антона Томажа Лінхарта. Зародження 

словенського національного театру. П’єси Лінхарта «Županova Micka», 

«Veselі dan ali Matiček se ženi».  Наукова діяльність А.Т. Лінхарта. 



Єрней Копітар як видатний словенський славіст. Погляди Є. Копітара 

на розвиток словенської літератури. Зв’язки Є. Копітара з українськими 

вченими. 

Альманах «Krajnska čbelica» Міхи Кастеліца. Діяльність Матії Чопа. 

Його літературна програма, вплив М.Чопа на словенську культуру. 

Діяльність Андрея Смоле. Еміль Коритко та словенська фольклористика. 

Наукова діяльність Франца Міклошича. Ілірійський рух і словенські землі.  

Романтизм. Національні особливості словенського романтизму. 

Творчість Франце Прешерна. Рання творчість. Балади («Povodni mož»); 

вірш «Slovo od mladosti»; цикл «Soneti nesreče»; любовна лірика (Sonetni 

venec); поема «Krst pri Savici». Значення творчості Ф. Прешерна для 

словенської літератури. Ф. Прешерн в українських перекладах.   

Консервативний напрям у словенській культурі 40-х років. Революція 

1848 року та її вплив на розвиток Словенської культури. Баховий 

абсолютизм. Пожвавлення політичного і культурного життя після 1860-го рр. 

Позиція старословенців, консервативний напрям у словенській літературі (Я. 

Весел Косескі). Формування ліберальної течії. Молодословенці. Діяльність 

Антона Махнича.  

Фран Левстік як реформатор словенської літератури і мови, засновник 

літературної критики в Словенії.  

Творчість Йосипа Стрітара. Суперечливість поглядів письменника. 

Трагічна візія світу у прозі  Й. Стрітара («Sodnikovi», «Zorin», «Gospodin 

Mirodolski»).  

Йосип Юрчич. Вплив В.Скотта на творчість письменника. 

Національна історія та народні перекази як джерело тем і мотивів його 

ранньої творчості. «Deseti brat» (1867) – перший словенський роман. Перший 

словенський історичний роман «Іvan ЕrаzmTаttеnbаh» (1873). 

Творчість «ваєвців». Поет і прозаїк Симон Єнко: оповідання «Tilka», 

«Jeprški učitelj» і тема «зайвої» людини.  



Роль Івана Тавчара в розвитку словенської прози. Рання творчість, 

інтерес до історичної проблематики, сільська тематика в творчості 

письменника (романи «Cvetje v jeseni», «Med gorami», «Izza kongresa», 

«Visoška kronika»). Сатирична утопія «4000». 

Творчість Янка Керсніка як вершина розвитку словенської 

реалістичної прози. Особливості романістики Я. Керсніка. «Kmetske slike», 

романи «Ciklamen», «Agitator», «Rošlin in Vrjanko», «Jara gospoda». 

Розквіт словенської поезії у 80-і рр.: творчість Симона Грегорчича  та 

Антона Ашкерца. 

Словенський модерн, його особливості. Два етапи розвитку модерну в 

словенській літературі. Особливості словенського символізму. Лірика 

Драготіна Кетте, Йосипа Мурна як найвиразніших представників 

словенського модерну.  

Творчість Отона Жупанчича.  Жупанчич і Україна. Вплив української 

поезії на творчість О. Жупанчича. 

Творчість Алойза Градніка: між модерном і експресіонізмом. Збірки 

«Padajočezvezde», «Begunci»,  «Potbolesti», «DeProfundis», «Boginumetnik» та 

ін. 

Творчість Івана Цанкара. Періодизація творчості. Жанрова та тематична 

різноманітність, новаторство творчості письменника. Літературно-критичні 

погляди письменника. Публіцистика. 

«Супутники» словенського модерну. Особливості розвитку словенської 

реалістичної прози цього періоду: Франц Ксавер Мешко; Фран Салешкі 

Фінжгар. «Нова течія» в літературі 90-х як різновид натуралізму.   

Словенія в Першій світовій війніта в новій державі – Королівстві СХС. 

Вплив війни на словенську літературу. Розвиток міжвоєнної словенської 

літератури в атмосфері ідеологічних дискусій, філософських, естетичних 

пошуків. Поезія міжвоєнного періоду. Експресіонізм і словенська поезія.  

Творчість Сречка Косовела – ключової постаті словенської міжвоєнної 

поезії та літературного життя Словенії.  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Padajo%C4%8De_zvezde&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Begunci_(pesni%C5%A1ka_zbirka)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pot_bolesti&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Profundis&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bog_in_umetnik&action=edit&redlink=1


Твoрчість Едварда Коцбека. Екзистенціалізм і персоналізм творчості 

поета. Поезія 30-х років.  

Проза міжвоєнного періоду. Експресіонізм і словенська міжвоєнна проза. 

Творчість Івана Прегеля, Франце Бевка, Юша Козака. 

  Особливості творчості Владіміра Бартола: роман «Аlаmut», збірка «Al 

Araf».  

Соціальний реалізм і словенська проза 30-х. Творчість Прежіхова 

Воранца.  

Творчість Циріла Космача. Образи «дітей божих» у творчості 

письменника («Tantadruj»).  Новаторство письменника (повість «Balada o 

trobenti in oblaku»). 

Драматургія міжвоєнного періоду: Антон Новачан, Станко Майцен, 

Франце Бевк, Іван Прегель, Міран Ярц. Експресіонізм і словенський театр. 

Славко Грум і його драма «Dogodek v mestu Gogi». Драматургія Братка 

Крефта 

Словенія в роки Другої світової війни. Література періоду Другої 

світової війни. Літературне життя Любляни під окупацією. Нелегальна і 

партизанська література. Видання Визвольного фронту. Альманах «Slovenski 

zbornik» (1942), деб’ютна поетична збірка Матея Бора. Карел Десетовнік 

Каюх. Особливості розвитку словенської літератури в перші повоєнні роки. 

Едвард Коцбек і його збірка «Strah in pogum» (1951).  

Суспільно-політична ситуація в Югославії після 1948 року. Збірник 

«Pesmi štirih» (1953), «Novele» (1954) як відображення нової атмосфери в 

культурі, відхід від соціалістичної естетики.  

Поезія 50-60-х рр.: Матей Бор, Іван Мінатті, Лойзе Кракар, Каєтан 

Кович, Янез Менарт, Тоне Павчек, Циріл Злобец, Вено Тауфер та ін. 

Екзистенційна проблематика поезії Дане Зайца, драматургія 

письменника. 

Домінік Смоле як один із основоположників національної 

екзистенційної драми і драми абсурду.  



Політичні, ідеологічні, культурні обставини розвитку літератури 70-80-х 

рр.  

Тематичні пласти словенської літератури означеного періоду. Сплеск 

історичної, біографічної белетристики.  

Новий погляд на події Другої світової. Осмислення подій війни в 

творчості Бориса Пахора.  

Творчість Вітоміла Зупана, соціально-психологічна проза письменника.  

Воєнний роман з автобіографічним началом «Меnuet za kitaro». Питання 

свободи, проблема сексуальності в романі Вітоміла Зупана «Levitan». 

 Автобіографізм у творах словенських письменників інших словенських 

письменників. Творчість Лойзе Ковачича, вплив італійського неореалізму, 

сюрреалізму, фантастики на творчість письменника.  

Посилення зацікавленості до фольклорних традицій, культури, мовних 

особливостей окремих регіонів Словенії. Поєднання літературної мови з 

регіональним діалектом у творах Маріяна Томшича. Роман «Šavrinke» - 

твір, який висвітлює історію культурні відмінності словенських регіонів. 

 Розвиток прози в руслі традицій модерністського експериментального 

роману: Л. Ковачич, Р. Шеліго, Й. Сной. Розвиток тривіальної літератури, 

фантастики.   

Творчість Драго Янчара. Ранні твори письменника. Тема особистості і 

влади, ідеології, насильства в романі «Galіjot». Поєднання традиційної 

історичної та інтелектуально-філософської прози. Людина та історія в 

творчості письменника.  

Творчість покоління «Молодої словенської прози». Оновлення і 

реконструкція «малих» жанрів – нарис, новела, анекдот. Тенденція до 

мінімізації прози покоління письменників, які увійшли до літератури у 80-і 

рр. (Владімір Жабот, Фері Лаінщек, Яні Вірк, Андрей Блатнік та ін.). 

Альманах «Rošlin in Verjanko» (1987) – програмний колективний збірник 

авторів МСП.  



Початок 70-х і новий етап у розвитку словенської поезії. Позиція 

відмежування від реальних проблем, втеча в містифікацію, гру, експеримент.  

Поезія Дане Зайца, Івана Мінатті, Вено Тауфера, Грегора Стрніши, Ніко 

Графенауера, Т. Шаламуна, Светлани Макарович, Мілана Єсіха та ін..  

Особливості розвитку словенської драматургії. Формування нових 

напрямів національної драматургії. Драматургія Душана Йовановича. 

Людина перед обличчям тоталітаризму: «Veliki brilijantni valček» Драго 

Яначара. Комедії Тоне Партлича: політичні комедії письменника («Moj ata 

socijalistični kulak»). 

90-і роки як переломний час у розвитку словенської літератури. Нові 

тенденції в літературі. Жанровий синкретизм як провідна особливість 

сучасного словенського роману. Злет популярності жанрової продукції, 

«словенського варіанту магічного реалізму», «жіноче письмо», література 

сексуальних меншин, автобіографічна проза. Зацікавленість історичними 

темами. Розвиток  оповідання. Поетика постмодернізму і словенська 

література. 90-і роки як роки плюралізму в словенській літературі.   

Стилістична і жанрова різноманітність романів Фері Лаіншчека 

(«Namesto koga roža cveti», «Peteljini zajtrk»). Поєднання традиційної 

реалістичної оповіді з модерністською «обробкою» матеріалу і елементами 

постмодерністської поетики, магічного реалізму.  

Постекзистенціалізм романістики Яні Вірка, збірки оповідань. 

Особливості короткої прози Андрея Блатника.  
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